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Προς: Β. KAYKAΣ Α.Ε.
1ο χλμ Λεωφ.Μαρκοπούλου
Τ.Κ. 19002 Παιανία Αττική
Τηλ. 2163003000
info@kafkas.gr

Θέμα:

Σχετ:     

Απάντηση σε διευκρινίσεις επί της με αριθ. 38746/30-07-2021 διακήρυξης για την 
προμήθεια  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

Το από 04.08.2021 ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφό σας.

       Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της εταιρείας «KAYKAΣ Α.Ε.» που ζητά 
διευκρινήσεις επί της με αριθ. 38746/30-07-2021 διακήρυξης για την προμήθεια  με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» το οποίο αναφέρει τα εξής: 
«Θα θέλαμε σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό να μας διευκρινίσετε τα κάτωθι:
1. Τα αποδεικτικά του κριτηρίου επιλογής «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» 
(ισολογισμοί και βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας) οφείλουν να κατατεθούν με την υποβολή της 
προσφοράς ή στο στάδιο της κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο;
2. Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 της Διακήρυξης, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με τεχνικό 
περιεχόμενο, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς μετάφραση.
Τυχόν πιστοποιητικά ISO και δηλώσεις συμμόρφωσης CE κλπ συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω 
έντυπα, ως μέρος της τεχνικής προσφοράς, ώστε να μην απαιτείται να συνοδεύονται από 
μεταφράσεις;».

   Σας διευκρινίζουμε σχετικά ότι :

α.Τα αποδεικτικά του κριτηρίου επιλογής «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» 
(ισολογισμοί και βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας) οφείλουν να κατατεθούν στο στάδιο της 
κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο .Όμως  τα πιστοποιητικά των προτύπων διασφάλισης 
ποιότητας και περιβαλλοντικών και λοιπών προτύπων  πρέπει να κατατεθούν στη τεχνική 
προσφορά.
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β. Το άρθρο 2.1.4 της σχετικής διακήρυξης αναφέρει :
«Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς 
μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και 
δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική».

Τα πιστοποιητικά ISO που ζητούνται στη τεχνική προσφορά δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω 
παράγραφο και συνεπώς απαιτείται η σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη μετάφρασή τους.

Σημειώνεται ότι η τεχνική προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της σχετικής διακήρυξης 
συνίσταται αφενός στη τεχνική προσφορά του συστήματος και αφετέρου:

« Πιο συγκεκριμένα μαζί με την Τεχνική Προσφορά θα υποβληθούν από τον προσφέροντα 
ηλεκτρονικά και τα ακόλουθα στοιχεία επί ποινή αποκλεισμού: 
1.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνει ότι:
Έλαβαν γνώση των όρων της υπ΄αριθμόν 31/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας 
Ζωής, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως, η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με αυτήν και ότι 
οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 
2. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορών, να έχουν εκτελέσει συμβάσεις καλώς, από φορείς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού 
τομέα, συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 50% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της 
παρούσας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας  οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
● Κατάλογο σχετικών συμβάσεων που εκτελέστηκαν την τελευταία 3ετία από τον υποψήφιο (όπως 
περιγράφονται παραπάνω στο άρθρο 2.2.6.  περ. 2, με αναφορά στην αξία, στο γενικό σύνολο της 
σύμβασης, το αντικείμενό της, τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης, τους εργοδότες, τα ποσοστά 
συμμετοχής του αναδόχου της σύμβασης, συνοδευόμενη: α) από τις σχετικές Συμβάσεις ή /και τις 
σχετικές Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης. 
Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένος ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του διαγωνιζόμενου και να συνοδεύεται επί ποινής αποκλεισμού από τα ζητούμενα κατά 
περίπτωση έγγραφα.
3.Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015,  ISO 
14001:2015 και ISO 45001:2018 εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζόμενου, εκδιδόμενο από 
ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης.».

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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